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DAG 1
Ankomst och transfer till Camp Ripan

19.00 3-rätters middag i restaurangen

DAG 2
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

En dag för egna aktiviteter. Området runt Camp Ripan är en gigantisk upplevelse- 
arena. Här kan du välja ur ett stort utbud av aktiviteter – lär dig mer om den samis-
ka kulturen, besök ICEHOTEL 365, gör ett besök till Kiruna kyrkan eller en tur ner i 
gruvan. Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida.

19.00 3-rätters middag i restaurangen

22.00–00.30 Vandring runt midnattsolstigen
Följ med på en vandring till toppen av Luossavaara, Kirunas stadsnära fjäll. Midnatts-
solstigen börjar i lågfjällsterräng, alldeles invid Camp Ripan, och slutar ovanför träd- 
gränsen på toppen av Luossavaara där en fantastisk utsikt väntar. Är vädret klart 
kommer du inte bara att få se midnattssolen under sommarmånaderna utan också få 
se hela Kebnekaisemassivet breda ut sig mot horisonten i väster. Under turen berät-
tar guiden om Kirunas natur, kultur och stadens drygt 100-åriga historia. Väl framme 
på toppen njuter vi av utsikten samtidigt som vi fikar det som vi har packat ner i våra 
medhavda ryggsäckar innan vi återvänder till Camp Ripan och en god natts sömn.

DAG 3 
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

En dag för egna aktiviteter. Under din vistelse här på Camp Ripan kan du välja bland
våra olika äventyr.

16.00–22.00 Entrébiljett till Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan.

18.00 Smaker från Swedish Lapland
Vår kökschef bjuder in dig till en resa i smaker färger och former från Sapmi. 
Till kvällens meny har vår kökschef hämtat inspiration från gamla samiska recept som 
sedan kryddats med ”nytänk” och influenser från olika delar av världen. Middagen 
startar i Norrskensrummet med bildspelet ”Boazu Nieida” (Renflickan). Du får under 
ett år följa en ung samisk tjej, Katarina Poggats Sarri och hennes familj och få en 
inblick i hur samer lever i det moderna samhället idag.
Varmt välkommen till en gastronomisk och kulturell smakresa.

DAG 4
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

Utcheckning och transfer från Camp Ripan

PriS: 5 940 SEK/person, 2 980 SEK/barn (4–12 år).  
För barn under 4 år, kontakta oss för prisuppgift.
I paketet ingår: Transfer till och från flygplatsen/tågstation, tre nätter med del i
dubbel- eller familjerum, halvpension, aktivitet, bildspel samt en entrébiljett till
Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan.
Paketet är tillgängligt från 20 maj till 20 juli 2017 med reservation för ändringar.
Paketet går att komplettera med extra nätter och övriga aktiviteter.

Välkommen till sköna sommardagar ovanför polcirkeln!

Sommarpaket

Aurora Spa

Upplev några sköna sommardagar hos oss på Camp Ripan med god mat, upplevelser och avkopplande spabad. Vi har 
aktiviteter för hela familjen. Rid på islandshästar, bada i vårt utomhusbad, besök det åretruntöppna Icehotel 365, skulptera 
i is, lär dig mer om Sveriges ursprungsbefolkning samerna, gå en fotokurs och ge dig ut mitt i natten och fotografera den 
magiska midnattssolen. Hos oss bor du bekvämt och miljöanpassat i våra stugor med hotellstandard, små privata oaser 
med närhet till all service och i vår restaurang ser vi fram emot att guida dig på en smakresa i det lappländska skafferiet. 


